
 

 

 



 

 

 

আল্লার সিং 

সমর্জা ফয়র্ ববগ এর র্ীবনী 

 
 

(ভারয়ের একর্ন মুাসর্র মুর্াসয়ের ইমানেীপ্ত র্ীবনকাসনী, 

সযসন কাসিয়র মুলসরক আসমজর সবরুয়ে সর্ায়ে লীে য়য়েন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মস্ত প্রলিংা একমাত্র আল্লা োাার র্নয, সযসন ক ময় ও ক পসরসিসেয়ে 
প্রলিংসে। াাম ও েরুে নবীকুয়র েজার ও মুর্াসসেনয়ের ইমাম মুাম্মাে াল্লাল্লাহু 
আাইস ওা াল্লায়মর উপর।  

অেঃপর – 

আল্লা ুবানাহু ওা োাা বয়ন -  

ُهم مَّن يَنَتِظرُ  ۖ   َعاَهُدوا اللَّـَه َعَلْيهِ مَِّن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما  ُهم مَّن َقَضٰى ََنَْبُه َوِمنـْ ُلوا  ۖ   َفِمنـْ  ﴾٣٢﴿ تـَْبِديًل َوَما بَدَّ

মুসমনয়ের ময়যয কেক আল্লার ায়ে কৃে ওাো পূর্জ কয়রয়ে। োয়ের বকউ বকউ মৃেুযবরর্ 
কয়রয়ে এবিং বকউ বকউ প্রেীক্ষা করয়ে। োরা োয়ের িংকল্প বমায়েই পসরবেজন কয়রসন। (ুরা 

আ-আযাব ৩৩;২৩) 

 
লীে লাইখ আবেুল্লা আযযাম রসমাহুল্লা বয়য়েন –  

‚মানব র্াসের কায়ে ইাময়ক বপৌঁয়ে বোর মে ভারী কার্সে খুব অল্প িংখযক মানু 
সনয়র্য়ের কাাঁয়য সনয় োয়কন। এই অল্প িংখযক মানুয়র কু্ষদ্র একো অিংল োয়ের যন-ম্পে ও 
র্ীবন আল্লার পয়ে সবসয় বেন। এই কু্ষদ্র িংখযক মানুয়র মযয য়ে আবার অল্প কয়কর্ন 
ইায়মর র্নয সনয়র্র র্ীবন উৎগজ কয়র োয়কন‛। 

সফেনার এই র্ামানা আল্লা ুবানাহু ওা োাার একসনষ্ঠ বান্দায়ের উোরর্ শুয়ন 
উজ্জীসবে ওার মে ঘেনা এখন আমরা খুব অল্পই শুনয়ে পাই। এমন মানুয়ের িংখযা সেনয়ক 
সেন কয়ম যায়ে। এোই স্বাভাসবক। বকননা বেজমায়ন বনািংরাসম ও আল্লা ুবানাহু ওা োাার 
অবাযযোয়ক ফযালন সয়য়ব বেখা  এবিং এো ক্রমবযজমান ায়র বাড়য়ে।  

বেজমান বখায়ে আমরা আমায়ের এক ভাই ‘সমর্জা ফয়র্ ববগ’ এর র্ীবয়নর সকেু অিংল ম্পয়কজ 
র্ানয়বা ইনলাআল্লা। আমায়ের এই ভাইয়ক আল্লার লত্রুরা ‚োইগার সমর্জা‛ নায়ম র্ায়ন। ভাই 
সমর্জা ববগ আল্লার ইো গাযওােু সয়ন্দর লীেয়ের খাো নাম বখায়ে মেজ য়য়েন 
এবিং লাাোয়ের মাযযয়ম সনর্ ইমান ও োওায়ের েযো প্রমার্ কয়র বেসখয়য়েন। 
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বয মোয়ে ইাম ও ভারয়ের মুসময়ের প্রসে সনু্দয়ের লত্রুো সেনয়ক সেন বৃসে পাসে 
বময় মারায়ের আওরঙ্গবায়ে ভাই সমর্জা ববগ র্ন্মগ্রর্ কয়রন। সেসন একসে ম্ভ্রান্ত পসরবায়র 
র্ন্মগ্রর্ কয়রসেয়ন। আওরঙ্গবায়েই োর শললব র্ীবন কায়ে। শললয়বই াযারর্ র্ীবন-যাপয়নর 
প্রসে োর অনীা সে। বোেয়বায়েই সেসন এমনসকেু ক্ষর্ বেসখয়সেয়ন যা বেয়খ ময়ন 
য়সে োর র্ীবন একসে মৎ উয়েয়লয সনযজাসরে।  

সেসন শললয়বই বকারআন সফয কয়রন। ঘেনাক্রয়ম মুসময়ের উপর সনযজােন চাায়না এক 
আল্লার লত্রুয়ক সেসন েযা কয়রন। োর এই ঘেনা অয়নকো মুা আাইস াায়মর ঘেনার 
মে। এই ঘেনার কারয়র্ পরবেজীয়ে োয়ক যাযাবয়রর র্ীবন ববাঁয়ে সনয়ে য়সে। ভারয়ের 
াোরাবায়ে সেেু ওার আগ পযজন্ত সেসন মুাসফয়রর নযা র্ীবন-যাপন করয়ে োয়কন। 
একম াোরাবায়ের মুসম র্নোর মায়ে আশ্র বপয়সেয়ন। 

াোরাবায়ে আশ্র পাওার পর সেসন আর্য়কর েুসনার মাার্ায় আেয়ক পড়া অসযকািংল 
মুসময়ের মে র্ীবন-যাপন করা শুরু কয়রন। বখায়ন একসে অেজীন র্ীবন-যাপন করয়ে 
াগয়ন ও সনয়র্য়ক বোে বোে অপরায়য র্সড়য় বফয়ন। এমোয়ে সেসন নানান অগুরুত্বপূর্জ 
কায়র্ ম কাোয়ে াগয়ন।  

ঠাৎ সকেু ঘেনা ভারয়ের বাসক মুসময়ের মে োয়কও সচরেয়র বেয় বে। বর্জবােী সনু্দ 
িংগঠন বযমন- RSS, VHP ও সলবয়না যারা রকায়রর েত্রোা ৫০ বেয়ররও ববসল ম 
যয়র অয়যাযযা ও সনু্দ রায়ের র্নয বলাগান সেসে োরা এম প্রকায়লয োয়ের োসব র্ানায়ে 
শুরু কয়র। োরা র্নগয়র্র প্রসে বাবসর মসর্ে ধ্বিং করা ও সনু্দ রাে প্রসেষ্ঠার র্নয আবান 
র্ানায়না শুরু কয়র। 

সনু্দরা এর র্নয সবলা প্রস্তুসে গ্রর্ কয়রসে। সবয়ল ক্ষর্ী সে - বর্রিং ে  অনযানয 
সনু্দ িংগঠয়নর ৃসি। োরা ভারেী উপমায়েল বেয়ক মুসময়ের েূর করার র্নয এবিং একসে 
অখণ্ড সনু্দ রাে প্রসেষ্ঠার র্নয নানান ামসরক প্রসলক্ষর্ সনয়সে। ভারয়ের ামসরক বাসনীর 
মাযযয়ম কাসিয়রর মুসময়ের উপর চাায়না অমানসবক অেযাচার – ভারে বেয়ক মুসময়ের 
উয়েে করয়ে চাওার সবসে স্পিভায়বই প্রমার্ কয়রয়ে। 



 

 

এমন ীনাবিার ময়যযও যখন ভারয়ের মুসমরা সমেযা বকুার বাসনীর ভুা সনরাপত্তার 
আলা গভীর ঘুয়ম সনমসজ্জে সে, সঠক েখনই সমর্জা োর র্াগরর্ী আবান র্ানায়ন। সেসন 
োর অেজীন র্ীবন পসরেযাগ করয়ন এবিং আল্লা োাার প্রসেসনসযত্ব করার র্নয 
মুর্াসসেনয়ের কায়ফা বযাগ সেয়ন।  

োরা সনু্দয়ের আক্রমর্ বেয়ক ইাম ও মুসময়ের রক্ষার োসত্ব সনয়র্য়ের কাাঁয়য েুয় বনন। 
লীঘ্রই সমর্জা ও োর ােীরা প্রসলক্ষর্ ও অস্ত্রলয়স্ত্রর মাযযয়ম সনয়র্য়েরয়ক িংগসঠে করয়ে শুরু 
করয়ন। মুসময়ের র্ীবন ও ম্পসত্ত রক্ষার র্নয নানান পসরকল্পনা গ্রর্ করা । সনু্দ 
ামসরক বাসনীর বনো ও োয়ের য়যাগী পুসল প্রলায়নর উপর নর্রোসর শুরু করা । 
কুফফার বনোয়ের ধ্বিং করার র্নয কু্ষদ্র কু্ষদ্র ে গঠন করা । 

মূক্ষয সে – সনু্দ ন্ত্রাী েগুয়ার বনোয়েরয়ক েযা কয়র েগুয়ায়ক বনেৃত্বলূনয কয়র 
বো। বইায়ে মুসময়ের বেসনিং সেয় বযাগয কয়র বোার সেয়ক ময়নায়যাগ বো য়সে। 
মুসমরা বযন স্বাবম্বী য় উঠয়ে পায়র এবিং আবার বযন োয়ের ারায়না সখাফে পুনরুোয়র 
সর্ায়ে নাময়ে পায়র এই য়ক্ষয োয়েরয়ক বযাগয কয়র েুয়ে নানান পেয়ক্ষপ বনা য়সে।  

সকন্তু এোই আল্লা ুবানাহু ওা োাার সবযান বয, সর্াে েযাগ করার র্নয মুসময়ের 
সেসন লাসস্ত বেন। যখন মুলসরকয়ের ায়ে আল্লা ুবানাহু ওা োাার ঘর - বাবসর মসর্ে 
ধ্বিং , েখন বড় যরয়নর কি মুসময়ের আঘাে কয়র। সকন্তু এই েু:খ মুর্াসে যুবকয়ের 
েসময় বফয়ে পায়র সন, বরিং োয়ের আত্মসবশ্বায়ক আরও লসিলাী কয়রসে। োয়ের ইমান 
এই সবয় আরও েৃঢ় য়সে বয, ভারয়ের মুসময়ের মযার একমাত্র মাযান - সর্াে সফ 
াসবসল্লা। 

মান াাবী মুাম্মে সবন মাামা রাসোল্লাহু আনহু একর্ন বড় কুফফার বনোয়ক েযা 
কয়রসেয়ন। বাবসর মসর্ে লীে কয়র বোর পর মুাম্মাে সবন মাামা এর পেসে 
অনুরর্ কয়র অয়নকগুয়া ামা চাায়না য়সে। লত্রুয়ের অন্তয়র ভীসে ৃসি করা এবিং 
সবশ্বাীয়ের অন্তরয়ক লান্ত করার উয়েয়লয অয়নক েুযজজ ও েুেজান্ত অপায়রলন পসরচানা করা 
য়সে। এ যরয়র্র একসে অপায়রলন সে - কৃষ্ণ প্রােয়ক েযা করা। কৃষ্ণ Special 



 

 

investigation Bureau এর ASP সে। কৃষ্ণ োড়াও বাবসর মসর্ে ধ্বিংয়র ায়ে যুি সে 
এমন অয়নক VHP ও BJP বনোয়ের সবরুয়ে অপায়রলন পসরচানা করা য়সে।  

যখনই এই সর্াে শুরু  েখন এর মাযযয়ম আল্লা োর বান্দায়ের পরীক্ষা কয়রসেয়ন। 
আল্লা ুবানাহু ওা োাা বয়ন –  

رَُكوا َأن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم ََل يـُْفتَـُنونَ   ﴾٣﴿ َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْ

মানু সক ময়ন কয়র বয, োরা একো বয়ই অবযাসে বপয় যায়ব বয, আমরা সবশ্বা কসর এবিং 
োয়েরয়ক পরীক্ষা করা য়ব না? (ূরা আনকাবুে ২৯;২) 

ব পরীক্ষা চাকাীন ময় অয়নক মুর্াসে যুবক লীে । অয়নয়ক বন্দী । আর এই 
বন্দীয়ের ময়যয একর্ন সেয়ন – সমর্জা ফয়র্ ববগ। োয়ক আেক করা  এবিং অেযাচারী 
বস্পলা োস্ক বফাজ োর উপর সনমজম সনযজােন চাা। েচজার চাকাীন ময় সমেযা েেয 
বেওা সকিংবা সনয়েজা অসভন করা - ক ভাইয়ের র্নয াযারর্ একো সব সে। বখায়ন 
ভাই সমর্জা বম েচজায়রর বমাকাসবা করয়েন এবিং োয়ক েযা করার র্নয চযায়ঞ্জ করয়েন। 
োর এই াসকোর র্নযই আল্লার লত্রু ‘বস্পলা োস্ক বফাজ’ এর বায়করা োয়ক ‘োইগার 
সমর্জা’ নায়ম অসভসে কয়রসে।  

আল্লা ুবানাহু ওা োাার সনযজাসরে পরীক্ষা ভাই সমর্জার উপর চয়ে োয়ক। অমানুসক 
অেযাচায়রর পর োয়ক পাাক্রয়ম চঞ্চগুো ও মুসলজোবায়ের কারাগায়র আেক কয়র রাখা । 
কারাগায়রও সেসন ইায়মর োওাে বো শুরু কয়রন। সেসন বখায়নও মুসময়ের বনেৃত্ব 
বো শুরু কয়রন। সেসনই প্রেম াোরাবায়ের বকায়না কারাগায়র প্রেম মসর্ে সনমজার্ 
কয়রসেয়ন। এই মসর্ে সনমজায়র্র পর বখানকার বয়চয় ভানক কারারক্ষীয়ক মসর্য়ের 
বকান ক্ষসে ওার বযাপায়র চযায়ঞ্জ র্াসনয় বয়ন।  

বর্য় োকা অবিা সেসন অয়নক মুসম বন্দীয়ক োয়ের অপরাযী র্ীবন বেয়ক আল্লার কায়ে 
োওবা করার র্নয উৎা প্রোন কয়রন। সকন্তু কারাগায়র একর্ন ইাম প্রচারক ওা 
বেয়কও আরও বড় কায়র্র আকাঙ্ক্ষা োর ময়যয রয় সগয়সে। লীে ওার প্রসে োর 
ভাবাা সে অস্বাভাসবক। সেসন লীে ওার র্নয আবার স্বাযীন য়ে চাইয়েন। আল্লার 
লত্রুয়ের সবরুয়ে যুে করার র্নয এবিং কাসির সর্ায়ে অিংলগ্রর্ করার র্নয সেসন স্বাযীন য়ে 
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চাইয়েন। োর ায়ের অয়নক ভাই োর এই আকাঙ্ক্ষার বযাপায়র াক্ষয সেয়য়েন। সেসন বয়েন 
– যসে আল্লা ুবানাহু ওা োাা আমায়ক মুসি োন কয়রন, েয়ব অবলযই অবলযই আসম 
কাসির সর্ায়ে অিংলগ্রর্ করয়বা। 

অেঃপর আল্লা ুবানাহু ওা োাা োয়ক বর্ বেয়ক মুি করয়ন। যখন োয়ক মামার 
াসর্রার র্নয নাম্পাস আোয়ে সনয় যাওা সে েখন সেসন পুসয়লর বফাযে বেয়ক 
পাসয় যান। আোয়ে সনয় যাওার পয়ে কয়ঠার সনরাপত্তা োকা য়ত্বও সেসন পাসয় বযয়ে 
ক্ষম ন। এখায়নই বল ন। োয়ক বখাাঁর্ার র্নয চারসেয়ক পুসল ও অনযানয বাসনী েসড়য় 
পয়র। এই প্রসেকূ পসরয়বয়লও সেসন কাসিয়রর মুর্াসসেনয়ের কায়ে বপৌঁোয়ে ও োয়ের ায়ে 
একোবে য়ে মেজ ন।  

োর পাসয় যাওা ঘেনা পুসল বাসনীর র্নয একসে শনসেক পরার্ সে। ভাই সমর্জা লত্রুর 
অন্তয়র কী পসরমার্ ভয়র ঞ্চার করয়ে মেজ য়সেয়ন বো োর পাসয় যাওার পর স্পি 
। োর পাসয় যাওার পর বস্পলা োস্ক বফাজ অসফ এই ভয় বন্ধ কয়র বো  বয, 
সমর্জা এয় বখায়ন আক্রমর্ করয়ে পায়র। আল্লা ুবানাহু ওা োাা োর এই বান্দায়ক 
োর লত্রুয়ের অন্তয়র ভয়র ঞ্চার করার ামেজয ও ুয়যাগ সেয়সেয়ন। আর এ কারয়র্ 
মুর্াসসেনরাও ভাই সমর্জায়ক খুব ভাবায়েন।  

োর একর্ন কারাবন্দী ভাই সমর্জার বেখা একসে স্বয়ের বর্জনা বেন। সেসন বয়ন ‚সমর্জা োর 
বেখা একসে স্বয়ের কো আমার কায়ে বর্জনা কয়রসেয়ন। সেসন স্বে বেয়খসেয়ন বয, সেসন বর্ 
বেয়ক পাসয় বগয়েন। এরপর খুব ুন্দর একসে বাগায়ন প্রয়বল কয়রয়েন‛।  

আল্লা ুবানাহু ওা োাা োর এই বান্দায়ক োর স্বে অনুযাী কাসির উপেযকা প্রয়বল 
করান এবিং বলয় এই কাসিয়রই সেসন লীয়ের মযজাো াভ কয়রন। সেসন ১৯৯৮ ায়, 
শ্রীনগয়রর বুেগায়ম একসে আসমজ অযামবুয়লর প্রসেয়রায করার ম লীে ন। আল্লা ুবানাহু 
ওা োাা োর উপর রম করুন এবিং োয়ক ক্ষমা করুন, আমীন। 

এর ঘেনার মযয সেয় উম্মার যুবকয়ের বেয়ক একর্ন সেযকায়রর যুবয়কর র্ীবয়নর 
পসরমাসপ্ত ঘে। আামেুসল্লা সেসন অয়নক উত্তম গুয়র্ গুর্াসিে সেয়ন। আল্লার ইোই 



 

 

োর সর্াে ও ইবােয়ের অবিা সে খুবই উত্তম। সেসন সঠক পয়ের ন্ধানী প্রয়েযক যুবকয়ক 
সঠক পয়ের স্বরূপ বকমন য়ব ো োর র্ীবন সেয় বুসেয় সেয়য়েন। 

সমর্জার মে অনযানয ক ভাইয়েরয়ক সমসিা ও পুসল বাসনী েুবৃজত্ত, ন্ত্রাী, র্সঙ্গ, সবয়েলী 
এয়র্ন্ট এবিং আরও র্ঘনয ব অপবাে সেয় োয়ক। সকন্তু যারাই োয়ক সচনে োরা প্রয়েযয়কই 
োয়ক আল্লার প্রসেসনসয সয়য়বই র্ানে। ইায়মর লত্রুরা মুর্াসসেনয়ের বম এইক 
অপবায়ে আখযাসে কয়র বযন এর দ্বারা যুবকয়ের ময়যয মুর্াসসেনয়ের বযাপায়র বনসেবাচক 
যারর্া কার্ কয়র। োরা বম এই ভয় োয়ক বয, এই ক আল্লার বান্দায়ের িংস্পয়লজ 
এয়ই যুবকয়ের বচায়খর উপর বেয়ক অন্ধকায়রর পেজা য়র যায়ব। যা োয়ের ক্ষমো ও অনযা 
লায়নর র্নয অলসন িংয়কে স্বরূপ।  

 

সমর্জা োর উত্তরূসরয়ের র্নয উত্তম উোরর্ বরয়খ বগয়েন। আমরা োর র্ীবয়নর সেয়ক োকায় 
একো সর্সন স্পি বুেয়ে পারয়বা বয, লত্রুর ায়ে চমান এই সর্ায়ে একসেন আমায়ের র্নয 
এবিং আয়রকসেন োয়ের র্নয। আর এোই আল্লা ুবানাহু ওা োাার ুন্না। এো 
অপসরবেজনী সনম। এভায়বই চয়ে োকয়ব যেক্ষর্ না আল্লা চূড়ান্ত সবর্ োন কয়রন। 
মুসমরা উহুে যুয়ে পরাসর্ে য়সে। অয়নয়কই লীে ও আে য়সে। সকন্তু োরা সপসেয় 
যাসন। আল্লা ুবানাহু ওা োাা বয়ন –  

 

انُواوََكأَيِّن مِّن نَِّبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِف َسِبيِل اللَّـِه َوَما َضُعفُ  ََ ُيُِبُّ َواللَّـُه  ۖ   وا َوَما اْسَت
 ﴾٦٤١﴿ الصَّاِبرِينَ 

আর বহু নবী সেয়ন, যাাঁয়ের ঙ্গী-ােীরা োাঁয়ের অনুবেজী য় সর্াে কয়রয়ে; আল্লার পয়ে-
োয়ের সকেু কি য়য়ে বয়ে, সকন্তু আল্লার রায় োরা বয়রও যাসন, ক্লান্তও সন এবিং েয়মও 

যাসন। আর যারা বর কয়র, আল্লা োয়েরয়ক ভাবায়ন। (ূরা আ ইমরান ৩;১৪৬) 

ব সমর্জা, আপনায়ক অসভবােন। আল্লার লপে, বয বকউ আপনার ায়ে ম কাসেয়য়ে ব 
োর র্ীবয়নর উপর আপনার চমৎকার বযসিত্ব বয প্রভাব বফয়সে ো অস্বীকার করয়ে পারয়ব 
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না। আপনার া ও সর্ায়ের প্রসে ভাবাা আপনার চারপায়লর মানুয়র উপর অকল্পনী 
প্রভাব সবস্তার করয়ে ক্ষম সে। আপসন অননয এক উোরর্ য় আয়েন। আপনার র্ীবয়নর 
ক সকেু সর্ায়ের র্নয উৎসগজে সে। 

ব সমর্জা, আল্লা আপনার উপর রম করুন, 

ব সমর্জা, আল্লা আপনার উপর রম করুন, 

ব সমর্জা, আল্লা আপনার উপর রম করুন।  

সমর্জা ফয়র্ ববগ োর র্ীবয়ন োর উত্তরূসরয়ের র্নয অয়নক সলক্ষা বরয়খ বগয়েন। সেসন োর 
র্ীবন সেয় সলসখয় সেয়য়েন বয, ‘মুর্াসে’ লব্দসে শুযু সনয়র্র নায়মর ায়ে যুি কয়র রাখার 
র্নয না। এো একসে আমানে। বয বকউ সর্ায়ের পে বেয়ক বকান লরী ওর্র বযসেে য়র 
যায়ব বই‘মুর্াসে’ োইয়ে ারায়ব। পূয়বজ ইায়মর র্নয ার্ার যুে ব কয়র োকয়ও 
বেজমায়ন বযয়েু লরী ওর্র োড়া য়র োাঁসড়য়য়ে োই োর নাম বেয়ক মুর্াসে লব্দোও য়র 
যায়ব।  

এই দ্বীন ও সর্াে মুন্নে োকার র্নয আমায়ের প্রয়ার্ন বনই, সকন্তু আমায়ের সনয়র্য়ের 
মুসির র্নয সর্াে আমায়ের প্রয়ার্ন।  

 

আবু মুাসর্র আ সসন্দ 

সর্াজ্জ ১৪৪১ / আগস্ট ২০২০  

 

 


